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Hiện nay Amazon đã mở rộng 14 Marketplace tới người bán Việt Nam, chương này sẽ giới

thiệu tổng quan về Bán hàng toàn cầu Amazon, làm thế nào để lựa chọn Marketplace mục

tiêu, những đặc điểm của Marketplace dành cho người bán Việt Nam, bao gồm tình trạng phát

triển bán lẻ và thương mại điện tử của họ, thói quen người tiêu dùng... Với những thông tin

trên, người bán có thể tự tin quyết định mình nên chọn Marketplace nào để bắt đầu kinh

doanh thương mại điện tử xuyên quốc gia.
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2. Lựa chọn Marketplace 

đầu tiên cho hoạt động kinh 

doanh toàn cầu của bạn

2.1 Thế nào là Marketplace

2.2. Kinh doanh thương mại điện tử xuyên quốc gia cần chọn Marketplace mục tiêu như thế nào

Amazon đã triển khai 14 Marketplace tới người bán Việt Nam, vậy người bán nên bắt đầu như thế

nào? Chúng tôi sẽ giới thiệu tư duy lựa chọn Marketplace mục tiêu, và những đặc điểm của từng thị

trường Marketplace dành cho người bán Việt Nam, bao gồm tình hình phát triển kinh tế, bán lẻ và

thương mại điện tử, đặc trưng người tiêu dùng v.v, để giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
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2.1. Thế nào là Marketplace

3

Nếu muốn bán hàng trên Amazon, đầu tiên bạn cần đăng ký tài khoản người bán. Tài khoản người bán trên 

Amazon sẽ đăng ký theo Marketplace. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, bạn có thể bán hàng ngay tại 

Marketplace đó. Nếu muốn kinh doanh tại Marketplace khác, cần tiếp tục đăng ký tài khoản tại 

Marketplace đó.

Khi đăng ký tài khoản bạn cũng cần chú ý, nếu Marketplace này đại diện cho một khu vực, người bán có thể 

thông qua tài khoản này để bán hàng trên nhiều Marketplace trong khu vực đó. Nếu đăng ký tài khoản tại 

Marketplace Bắc Mỹ, bạn có thể tiến hành kinh doanh tại Mỹ, Canada hoặc Mexico. Như vậy, chỉ với một bộ 

hồ sơ mở gian hàng là có thể đăng ký thành công tại Marketplace Mỹ, Canada, Mexico, và tiến hành quản lý, 

kinh doanh thông qua một tài khoản duy nhất. Tương tự như vậy, sau khi mở tài khoản Marketplace Anh thì 

người bán có thể kinh doanh trên Marketplace Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan. 

Hiện tại Amazon đã triển khai 14 Marketplace cho người bán Việt Nam bao gồm Mỹ, Canada, Mexico, Anh, 

Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật, Úc, Ấn Độ, Trung Đông, Singapore.

Đã mở 14 Marketplace toàn cầu

Marketplace 

Bắc Mỹ Mỹ Canada Mexico

Marketplace 

Châu Âu

Anh Pháp Đức

Ý Tây Ban Nha Hà Lan

Nhật Bản Ấn Độ Singapore

Úc Trung Đông

Các 

Marketplace 

khác
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2.2. Kinh doanh thương mại điện tử xuyên quốc gia cần chọn 

Marketplace mục tiêu như thế nào?

Học viện nhà bán hàng Amazon đã tổng kết ra một phương pháp, gọi tắt là “ Ba điểm”, lần lượt là

“Thị trường mục tiêu”, “Khách hàng mục tiêu”, và “Thấu hiểu doanh nghiệp”.

Amazon đã triển khai 14 cơ sở Marketplace tới người bán Việt Nam. Với nhiều Marketplace

như vậy, người bán nên lựa chọn thị trường như thế nào?

Ba điểm 

Thực trạng phát triển kinh tế

Thực trạng phát triển Internet

Thực trạng phát triển ngành 

bán lẻ

Thực trạng phát triển ngành 

thương mại điện tử

...

Đặc điểm dân số

Sức mua

Đặc điểm tiêu thụ

Đặc trưng văn hóa

...

Điểm mạnh

Điểm yếu

Cơ hội

Rủi ro tiềm ẩn

...

Thị trường 

mục tiêu

Khách hàng 

mục tiêu
Thấu hiểu 

doanh nghiệp
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1. Thị trường mục tiêu

Muốn kinh doanh tại một quốc gia, trước hết phải hiểu rõ tình hình cơ bản của quốc gia đó. Giai đoạn phát

triển của kinh tế và xã hội cũng như nhu cầu mua sắm của từng quốc gia không giống nhau. Vì vậy, phương

thức cũng như trọng điểm kinh doanh cần có sự khác biệt.

Nói một cách đơn giản, có thể đánh giá tiềm năng một quốc gia từ góc nhìn thương mai điện tử xuyên biên

giới qua những phương diện sau:

Tỷ lệ thâm nhập thương mại điện tử và tốc độ tăng tưởng của quốc gia này

Tỷ lệ thâm nhập thương mại điện tử cho biết phần trăm người dân tại quốc gia này đã

từng mua sắm trực tuyến.

Nếu tỷ lệ thâm nhập thương mại điện tử của một quốc gia còn thấp nhưng đang tăng

trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là tỷ lệ thâm nhập thương mại điện tử trên điện thoại càng

cao, tức quốc gia này đang nhanh chóng bước vào thời đại thương mại điện tử.

Đồng thời, quốc gia có tỷ lệ thâm nhập thương mại điện tử thấp, thì kinh tế vẫn đang

thuộc giai thời kỳ đầu hoặc giữa của giai đoạn phát triển kinh tế, sản phẩm được mua

trực tuyến vẫn chưa phong phú, những sản phẩm bắt mắt trên thương mại điện tử sẽ

càng thu hút người tiêu dùng ở những quốc gia này. Tại những quốc gia này, sự bùng

nổ của thương mại điện tử là điều hiển nhiên.

Quy mô và tốc độ tăng trưởng ngành bán lẻ của quốc gia này 

Có thể hình dung ngành bán lẻ của một quốc gia như miếng bánh, miếng bánh càng lớn 

thì cơ hội càng nhiều. Tuy nhiên, những quốc gia này thường sẽ thuộc nhóm tương đối 

phát triển, miếng bánh lớn sẽ chia càng nhiều người ăn, cạnh tranh càng khốc liệt. 

Đương nhiên, quy mô ngành bán lẻ nhỏ không có nghĩa là không có cơ hội, bởi một yếu 

tố quan trọng là tốc độ tăng trưởng. Tuy miếng bánh có vẻ nhỏ ở một vài quốc gia nhỏ 

hoặc đang phát triển, nhưng kinh tế phát triển nhanh, miếng bánh sẽ ngày càng lớn, nếu 

tranh thủ đón đầu cơ hội, thì ngược lại có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ở những 

quốc gia phát triển. 

Tỷ trọng thương mại điện tử trên tổng ngành bán lẻ và tốc độ tăng trưởng của

quốc gia này

Xét về kinh doanh thương mại điện tử xuyên quốc gia, việc cân nhắc đến tỷ trọng doanh

thu thương mại điện tử trên tổng ngành bán lẻ và tốc độ tăng trưởng của một quốc gia

thường sẽ quan trọng hơn tình trạng phát triển ngành bán lẻ nói chung. Bởi quốc gia có

mức độ phát triển kinh tế tương đối, nhưng tỷ trọng doanh thu ngành thương mại điện tử

càng thấp, chứng tỏ không gian phát triển của ngành này càng lớn. Nếu tỷ trọng ngành

thương mại điện tử tuy thấp nhưng tốt độ tăng trưởng nhanh, thì chứng tỏ quốc gia này

có thể không chỉ sở hữu tiềm năng phát triển thương mại điện tử lớn mà còn đang phát

triển đầy mạnh mẽ.
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2. Khách hàng mục tiêu

Do sự khác biệt trong vị trí địa lý, cơ cấu dân số, văn hóa và sự phát triển kinh tế ở mỗi quốc gia, mà thói

quen người tiêu dùng, mặt hàng ưa chuộng, giá cả hay đặc trưng thiết kế cũng khác nhau. Nói một cách đơn

giản, những thông tin về người tiêu dùng của một quốc gia, có thể tiến hành phân tích từ 3 phương diện:

Vị trí địa lý

Điều này vô cùng dễ hiểu, chẳng hạn như người tiêu dùng tại Canada sống gần vùng

Bắc Cực sẽ có nhu cầu mặt hàng áo lông vũ lớn, nhưng người tiêu dùng khu vực Trung

Đông gần như không có nhu cầu này. Hơn nữa, vị trí khác nhau thì chi phí vận chuyển

từ Việt Nam cũng khác nhau, dù cùng một mặt hàng nhưng lợi nhuận cũng có thể khác

nhau.

Cơ cấu dân số

Cơ cấu dân số cũng vô cùng quan trọng, ví dụ quốc gia đang tiến vào giai đoạn già hóa

dân số thì người tiêu dùng thường khá lý tính, thích sản phẩm giá thành tốt, chất lượng

cao và phù hợp với bản thân. Nhưng người trẻ tại các quốc gia phát triển nhanh thì lại

ưa chuộng sản phẩm hợp xu hướng, trẻ trung.

Khác biệt văn hóa

Từng nền văn hóa khác nhau cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới người tiêu dùng. Chẳng

hạn như Nhật Bản, do cùng thuộc nền văn hóa Á Đông nên thói quen người tiêu dùng

có phần tương đồng với Việt Nam, thường ưa chuộng đồ dùng gia dụng mang phong

cách Phương Đông. Với Ấn độ, do phong tục và tôn giáo riêng, nên với cùng đồ dùng

gia dụng, nhưng người tiêu dùng tại đây thích sản phẩm màu sắc sặc sỡ, phong phú

hơn.

Hoặc Anh và Đức cùng thuộc khu vực Châu Âu nhưng do văn hóa lịch sử không giống

nhau, mà thói quen người tiêu dùng cũng khác biệt rõ rệt.
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3. Thấu hiểu doanh nghiệp

Sau khi tìm hiểu ngành bán lẻ cũng như thói quen người tiêu dùng tại quốc gia đó, có thể kết hợp với thực

trạng doanh nghiệp để phán đoán việc tiến vào thị trường quốc gia đó có phù hợp hay không. Lúc này, nên

xem xét từ 4 phương diện sau.

Điểm mạnh Điểm yếu

Điểm mạnh của người bán như ngôn ngữ, kinh

nghiệm sống, mối quan hệ quốc tế, kinh nghiệm

hoạt động trong lĩnh vực liên quan v.v., hoặc cũng

có thể là nguồn lực trong chuỗi cung ứng của

người bán như đối tác sản xuất, đối tác bán lẻ và

xuất khẩu,...

Những điểm mạnh này có thể hỗ trợ người bán

trên nhiều phương diện khác nhau. Ví dụ, nếu am

hiểu ngôn ngữ của một quốc gia khác, bạn có thể

mô tả sản phẩm trên Website thu hút người tiêu

dùng hơn, hoặc nếu từng du học hoặc có người

thân tại quốc gia đó, càng thấu hiểu văn hóa

phong tục nơi ấy, thì có thể lựa chọn ra những

sản phẩm được nhiều người tiêu dùng ưa

chuộng.

Trên phương diện chuỗi cung ứng, nếu bạn sở

hữu nhà máy sản xuất hoặc có quan hệ tốt với

nhà máy, thì có thể tập trung nghiên cứu sáng

chế và cải tiến sản phẩm, hoặc kiểm soát chất

lượng tốt hơn, từ đó được người tiêu dùng tin cậy

và tạo nên nhiều tiếng tăm hơn.

Ngoài điểm mạnh, thì cũng phải suy xét tới những

điểm yếu của bản thân. Không có doanh nghiệp

nào là hoàn hảo, chắc chắn sẽ có điểm yếu trên

phương diện nào đó.

Tồn tại điểm yếu là điều bình thường, nhưng

quan trọng là người bán phải biết phân tích khách

quan và nhận thức điểm yếu bản thân. Trong quá

trình kinh doanh người bán cần không ngừng cải

thiện, hoặc tránh lĩnh vực không phải sở trường

của mình. Tại Việt Nam, Amazon có đội ngũ hỗ

trợ người bán khắc phục những mặt hạn chế của

mình.

Bạn chỉ cần nhìn nhận khách quan, cải tiến sản

phẩm, thì điểm yếu sẽ không còn là rào cản kinh

doanh của bạn.
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Cơ hội Rủi ro tiềm ẩn

Ví dụ một vài quốc gia Trung Đông kinh tế phát 

triển, nhưng tỷ lệ thâm nhập thương mại điện tử 

thấp, tốc độ tăng trưởng cực cao, và may mắn là 

bạn có người thân định cư ở đó, am hiểu phong 

tục văn hóa con người, hiểu họ thích gì, thiếu gì, 

và thế là khu vực Trung Đông sẽ trở thành cơ hội 

vàng cho bạn.

Hoặc có người bán sau khi tìm hiểu về phong tục 

tặng bộ khăn tắm như món quà tại Nhật, nên đã 

tích cực cải thiện bao bì sản phẩm, đồng thời 

thêm những tấm thiệp tinh xảo, dùng tiếng Nhật 

để viết lên những lời chúc phúc, kết quả sản 

phẩm ấy rất được ưa chuộng.

Những rủi ro tiềm ẩn thường xuất phát từ thay đổi 

trong chính sách pháp luật của quốc gia mục tiêu, 

như chính sách thương mại, chính sách thuế, đặc 

biệt là chính sách giám sát quản lý với một vài 

sản phẩm nhất định, tỷ giá hối đoái ổn định...

Nếu muốn kinh doanh tại một quốc gia nào đó 

bạn phải liên tục theo dõi những sự kiện và thay 

đổi trong quốc gia . 

Sau khi phân tích một quốc gia, kết hợp điểm mạnh của bản thân, thì cần quan sát và nắm bắt cơ hội

thích hợp.

Cuối cùng chúng tôi phải nhấn mạnh, quy trình phân tích trên phải liên

tục được thực hiện lặp đi lặp lại. Bởi những thay đổi không ngừng, mà

người bán cũng cần liên tục đổi mới, mỗi lần lặp lại quy trình phân tích

trên, đều có thể tìm ra những cơ hội mới, hoặc tránh được những rủi ro

tiềm tàng.

Chương tiếp theo, Amazon sẽ lần lượt giới thiệu các quốc gia đã mở

cửa với người bán Việt Nam, để người bán có thể lựa chọn quốc gia

thích hợp. Bạn có thể áp dụng phương pháp “Ba điểm” để lựa chọn thị

trường phù hợp.
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